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1. RESUMO  

 

O crescimento urbano, a reestruturação econômica, a migração de pessoas dos 

centros rurais para as cidades aumentou e acelerou a desigualdade social. Como 

consequência um grande número de pessoas vive em favelas sem uma infraestrutura 

básica necessária. 

Ao se considerar a grande carência de serviços básicos dentro das favelas, a estética 

não seria a maior de suas preocupações. Porém, como poderíamos estudar uma favela 

sob o ponto de vista da estética? “Conceder um status estético às favelas, além de nos 

ajudar a entender melhor o seu dispositivo espacial próprio, pode também contribuir para 

pôr em xeque alguns antigos (pré)conceitos da própria arquitetura erudita como disciplina 

e prática profissional”1. 

Pretende-se com a pesquisa verificar o que leva as favelas a serem construídas do 

modo que são, com suas formas orgânicas e ruas estreitas. Será que é possível urbanizar 

esse espaço de modo a preservar sua estética e sua estrutura? Como intervir nas favelas, 

construindo habitações de qualidade e infraestrutura, tornando-os parte integrante da 

cidade, sem perder sua rica estética? 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Ao observarmos as favelas nos deparamos com condições precárias de moradia onde 

não há infraestrutura adequada às necessidades de vida de seus moradores. O estudo das 

favelas pode nos revelar que ali, onde nos parece um meio de apenas sobrevivência, sem 

nenhuma condição, há uma estética incrivelmente adaptada e rica. Estudar essa estética 

pode fornecer subsídios para interpretar e valorizar esse ambiente. Sendo assim, 

poderemos pensar em reestruturar esse ambiente de modo que não se perca a estética, a 

cultura, a essência, fundamentais à identidade de seus moradores. 

Este estudo visa compreender se é possível reinserir essa população no contexto 

urbano sem perder as suas principais características.  

 

 

 

                                                 
1 Paola Berenstein Jacques, Estética da Ginga, 2011. 



3. OBJETIVOS 

 

Observar como a dinâmica, as circulações e a estrutura das favelas pode nos ajudar a 

entender melhor o seu dispositivo espacial próprio. Também podemos entender o “pré-

conceito” com esse tipo de ocupação, tão singular que foge dos padrões que temos de 

arquitetura hoje.  

O objetivo dessa pesquisa é levantar tais questões. Estudando maneiras de intervir 

neste espaço, construindo habitações de qualidade e com infraestrutura, sem perder sua 

estética e identidade próprias. 

Com os principais aspectos da dinâmica das favelas, abordada na presente pesquisa, 

pretende-se desenvolver métodos e tecnologias construtivas que se adéqüem às 

necessidades e anseios de seus moradores. 

Valorizar os aspectos estéticos existentes nas favelas a fim de preservar as suas 

qualidades, pode indicar novos parâmetros para atuação nesse meio. 

 

4. METODOLOGIA 

 

1. Levantamento de uma área e das edificações de uma favela;  

2. Estudo das técnicas construtivas de estruturas leves;  

3. Levantamento das necessidades básicas para qualidade de vida em uma favela;  

4. Estudo do desenho e circulações que caracterizam a dinâmica da favela;  

5. Pesquisa de técnicas de melhorias e preservação do ambiente construído. 

6.  Pesquisa com vários artistas e críticos de arte para saber o valor estético 

encontrado; 

7. Escolha de determinantes estéticas que contribuam para a inserção das favelas no 

contexto urbano. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Sequência da pesquisa com a coleta dos dados a serem registrados e ordenados. 

Levantamento dos aspectos mais significativos. 

 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O esperado é que os elementos destacados possam elucidar e indicar novas formas 

de reestruturação de favelas. 
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